ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту
Розбудова регіональної інфраструктури з контролю якості і
безпеки продукції АПК.
Ініціатор проекту

Міністерство освіти і науки України

Замовник проекту
(у разі наявності)

Національний університет біоресурсів і природокористування
України
М. Київ, вул. Героїв Оборони. 15
Код згідно ЄДРПОУ 00493706

Програма регіонального Інноваційна економіка та інвестиції
розвитку
Назва завдання
Стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та
Державної стратегії
підтримка інноваційної діяльності
регіонального розвитку
на період до 2020 року,
якому відповідає проект
Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту

Аграрні області України, Київський регіон

Тривалість проекту

36 місяців

Загальний бюджет
проекту

(12 000 000 грн)

Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

Разом

з державного бюджету

(12 000 000 (4000000 грн)
грн)

(4000000грн) (4000000грн)

з інших джерел

(грн)

(грн)

Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

Загальні цілі - розв’язання соціальних проблем, підвищення
рівня економічного потенціалу, продуктивності її економіки,
прибутковості бізнесу та доходів населення і, як наслідок,
створення умов для загального підвищення соціальних
стандартів, якості життя та розвитку бізнес-середовища шляхом
запровадження європейських аналітичних стандартів
лабораторного супроводу аграрного виробництва та збуту
продукції АПК

1 рік

(грн)

2 рік

3 рік

(грн)

Конкретні цілі –
1. Підвищення інвестицій та оновлення інфраструктури на
місцях в напрямку зростання експортного потенціалу

виробництва продукції АПК за рахунок розширення спектру
дослідницьких послуг в УЛЯБП АПК відповідно до стандартів
ЄС
2. Створення нових високотехнологічних робочих місць в
сільській місцевості та підвищення рівня обізнаності населення
стосовно якості і безпеки харчової продукції.
3. Створення центру трансферу випробувальних технологій та
підготовки фахівців для роботи в державних та незалежних
акредитованих випробувальних лабораторіях з визначення
якості та безпечності продукції АПК , запровадження
органічного виробництва відповідно регламентів та стандартів
ЄС.
4. Створення рівних умов для підтримки сільськогосподарських
виробників Київського регіону незалежними експертними
дослідженнями.
5. Експертно-аналітичний супровід оперативно-розшукової та
контррозвідувальної діяльності правоохоронних органів та
силових структур з метою запобігання та виявлення ризиків у
сфері екологічної, харчової та біологічної безпеки населення
Київського регіону у міжрегіональній інтеграції.
Цільові групи проекту та Господарства виробники експортно-орієнтованої продукції
кінцеві бенефіціари
АПК, населення села Чабани і оточуючих сіл, спеціалісти
проекту
акредитованих випробувальних підрозділів
Держпродспоживслужби та незалежних лабораторій, поліція,
прокуратура, збройні сили , СБУ
Очікувані результати
1. Кількість верифікованих методик ЄС у аналітичних
проекту
процес в УЛЯБП АПК – 250.
2. Кількість працевлаштованих осіб – 13
3. Кількість підготовлених навчальних програм – 25 та
проведено навчань – 40 осіб.
4. Кількість оновленого обладнання – 10
Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Переоснащення Української лабораторії контрою якості і
безпеки продукції АПК та перехід лабораторного супроводу
технології агровиробництва і проведення експортно-імпортних
операцій згідно регламентів та стандартів ЄС сприятиме
підвищенню експортного потенціалу на 80 млн грн.

Інші економічні вигоди Недопущення експорту неякісної продукції та налагодження
(наскільки дотичне)
комплексних досліджень продукції АПК в Україні.
Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

Створення високоінтелектуальних робочих місць на селі – 3

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

Збереження та відновлення екології навколишнього середовища.
Визначення критичних технологічних точок в продукції АПК

Основна діяльність за
проектом

Аналітична і навчальна

Актуальність проекту:
обґрунтування

Досягнення економічного зростання сільських регіонів шляхом
використання власного потенціалу та реалізації ефективної

необхідності, соціально- державної регіональної політики в умовах євроінтеграції та
економічної
переходу на європейські стандарти з якості та безпеки продукції
спрямованості та
АПК
реалістичності
виконання проекту
Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Функціонування даної лабораторії дасть можливість
підтримувати Європейський рівень аналітичної діяльності
акредитованої лабораторії, а також створить базу для навчання
спеціалістів інших акредитованих лабораторій сучасних методів
досліджень

Очікувані витрати на
279,0 тис. грн. , 2,3%
закупівлю товарів, робіт
і послуг національного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
8 152, 2 тис. грн., 67,9
закупівлю товарів, робіт
і послуг іноземного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)
Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)

-

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

-

Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

Отченашко В.В.
Тел. (044) 527 85 89
otchenashko-volodymyr@ukr.net

